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สตรอเบอรี่ จัดเปนไม
สามารถพบไดแทบทุกประเทศต้ัง
ทั้งสภาพภูมิอากาศและชนิดดินท
เชน รัฐ Alaska ไดดีเทากับปลูกใน

สตรอเบอรี่      เปนผลไม
แลว ในชวงสิบปท่ีผานมาน้ีพบวา
กรรมแปรรูปไดเพ่ิมปริมาณมากข
จากการผสมพันธุใหมท่ีใหผลผลิต
ตลอดจนการเลือกพ้ืนท่ีปลูก ท่ีมีค
วิจัยที่จะหาวิธีการตาง ๆ เพื่อที่จ
สูงและสามารถท ํารายไดตอบแทน

ในประเทศไทย  แมวาจ
อํ าเภอในจังหวัดเชียงใหมและเชีย
เชน จังหวัดเลยและจังหวัดเพชรบ
ในพื้นที่สูงของภาคกลาง เชน แ
ของตลาดทั้งในและตางประเทศ 
ซ่ึงสามารถชวยยกฐานะความเปน
ราบและบนที่สูง นอกจากนี้ยัง
ประสงคในการขยายชวงของ 
ประเทศไทยซ่ึงมีสภาพอากาศหน
ไปจํ าหนายยังตางประเทศ ซ่ึงสาม
ณรงคชัย พิพัฒนธนวงศ

ผลเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่มีการปลูกกระจายกันมากที่สุดในโลก
แตแถบข้ัวโลกลงมาถึงพ้ืนท่ีในเขตรอน ซ่ึงมีความแตกตางกัน
ี่ใชปลูก บางพันธุจะพบวาสามารถปลูก ในทางเหนือของโลก
ทางใตลงมาเชนแถบ Equator

ที่มีรสชาติอรอยและเปนที่รูจักกันโดยทั่วไปมาหลายรอยปมา
ผลผลิต ที่ใชสํ าหรับบริโภคเปนผลสด และใชในเชิงอุตสาห
ึน้อยางรวดเร็วตามประเทศตาง ๆ ทั่วโลก ท้ังน้ี เปนสาเหตุมา
ยาวนานข้ึน การนํ าระบบปลูกแบบดูแลอยางใกลชิดมาใช
วามเหมาะสมมากกวาแตกอน ในปจจุบันน้ีก็ยังมีการทดลอง
ะท ําใหการปลูก สตรอเบอร่ีน้ันงายข้ึน โดยเนนการใหผลผลิต
เปนที่พอใจแกเกษตรกรผูปลูก

ะมีพ้ืนท่ีปลูกสตรอเบอร่ีสวนใหญอยูทางภาคเหนือ เชน บาง
งราย และในพื้นที ่ บางจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ูรณ เปนตน แตยังมีแนวโนมท่ีสามารถปลูกไดผลพอสมควร
ถบบนภูเขาของจังหวัดกาญจนบุรี เน่ืองมาจากความตองการ
ขณะน้ีสตรอเบอร่ีจึงถูกพิจารณาจัดเปนพืชเศรษฐกิจชนิดใหม
อยูของเกษตรกรผูปลูกนับเปนพันครอบครัว ใหดีขึ้นทั้งพื้นที่
พบวามีศักยภาพสูงมาก สํ าหรับการผลิตสตรอเบอร่ีเพ่ือจุด
การเก็บเก่ียวหรือผลิตใหผลออกนอกฤดูกาลบนพ้ืนท่ีสูงของ

าวเย็นพอเหมาะตลอดท้ังปและมีอนาคต สํ าหรับการสงออก
ารถผลิตไดในชวงดังกลาวอีกดวย
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ประวัติ
ทางภาคเหนือของประเทศไทยไดมีการปลูกสตรอเบอร่ีมานานหลายปแลว แตที่นับวา

เร่ิมมีความสํ าคัญเปนพืชเศรษฐกิจก็ตั้งแต พ.ศ. 2522 เปนตนมา ชาวอังกฤษที่มาท ํางานเก่ียว
กับปาไมในจังหวัดเชียงใหมเปนผูนํ าตนสตรอเบอร่ีเขามาเม่ือประมาณ พ.ศ. 2477 ซึ่ง ตอ
มาสตรอเบอร่ีพันธุน้ีถูกเรียกวา พันธุพ้ืนเมือง เพราะไมทราบช่ือพันธุท่ีแนนอน ผลของพันธุน้ี
จะมีลักษณะน่ิม มีขนาดเล็ก สีผลออกเปนสีปูนแหง และใหผลผลิตตอพ้ืนท่ีต่ํ า

ตอมาหลังจากท่ีไดมีการแนะนํ าวิธีการปลูกสตรอเบอร่ีแลว ก็มีการแพรขยายการปลูก
ในฐานะเปนผลไมชนิดใหมภายในสวนของโรงเรียน และสถานีทดลองเกษตรของสวนราชการ
ตางๆ แตอยางไรก็ตามยังไมไดมี การปลูกเพ่ือการคาอยางจริงจังกอนถึงป พ.ศ. 2522 มี
เกษตรกรบางรายพยายามปลูกเปนการคาในพ้ืนท่ีใหญ ๆ แตก็ไมไดรับความ ส ําเร็จเทาที่ควร

ในป พ.ศ. 2512 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ไดทรงกอต้ังโครง
การหลวงซึ่งปจจุบันใชชื่อวา มูลนิธิโครงการหลวง โดยม ีหมอมเจาภศีเดช รัชนี เปนประธาน
มูลนิธิฯ ซ่ึงมีวัตถุประสงคในการอนุรักษตนน้ํ าลํ าธารของพ้ืนท่ีทาง ภาคเหนือของประเทศ หยุด
ยั้งการปลูกฝงของชาวไทยภูเขา โดยหาพืชอื่นทดแทนใหปลูกและชวยยกระดับการครองชีพ
ตลอดจนความ เปนอยูของชาวไทยภูเขาใหดีข้ึน ดังน้ันโครงการวิจัยสตรอเบอร่ีจึงเปนอีกโครง
การหน่ึงโดยเร่ิมดํ าเนินการในระหวางป พ.ศ. 2517- 2522 โดยมีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เปนผูรับผิดชอบโครงการและไดรับทุนวิจัยจากทางฝายงานวิจัยกระทรวงเกษตร ประเทศสหรัฐ
อเมริกา (Agricultural Research Service ของ USDA) ระหวางการวิจัยน้ีไดมีการนํ าสตรอเบอร่ี
พันธุตาง ๆ เขามามากมาย เพ่ือทดลองปลูกตามสถานีทดลองเกษตรท่ีมีระดับความสูงท่ีตางกัน
รวมทั้งศึกษาเร่ืองของโรคแมลงการจัดการหลังการเก็บเก่ียว การบรรจุหีบหอ และตลอดจนทาง
ดานของการตลาด

ผลของความส ําเร็จและขอมูลท่ีไดมาจากโครงการวิจัยสตรอเบอร่ีน้ี ไดนํ าไปใชในงานสง
เสริม ใหแกชาวไทยภูเขา รวมทั้งเกษตรกร พื้นราบในจังหวัดเชียงใหมและเชียงราย ทํ าใหมีราย
ไดจากการจํ าหนายผลผลิตสตรอเบอร่ีและตนไหลดวย ปจจุบันสตรอเบอร่ีจึงถูกจัด เปนพืช
เศรษฐกิจพืชหนึ่งที่ท ํารายไดคอนขางดี และใหผลตอบแทนที่รวดเร็วแกเกษตรกรผูปลูกในทั้ง
สองจังหวัดน้ี
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พันธุ
ตัง้แต พ.ศ. 2512 จนถึงพ.ศ. 2541ไดมีการนํ าสตรอเบอร่ีพันธุตางๆ จากตางประเทศ

เขามาทดลองปลูกมากมาย จากป พ.ศ.2515 ปรากฎวาพันธุ Cambridge Favorite, Tioga และ
Sequoia โดยรูจกักันในนามพันธุพระราชทานเบอร13,16 และ 20 ตามลํ าดับ  ไดถูกพิจารณา

พ.ศ. 2528 ไดมีการนํ าพันธุ Akio Pajaro และ Douglas 
การหลวงทีด่อยอินทนนท แตก็ไมประสบผลสํ าเร็จ   ต
Toyonoka และ Aiberry จากประเทศญ่ีปุนเขามาทดลองป
ปรับตัวไดดีบนพ้ืนท่ีสูง หลังจากน้ันมาเร่ิมมีผูนํ าพันธุอ่ืน
กระท่ังมีการต้ังพันธุ Toyonoka เปนพันธุพระราชทาน 70
สมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 70 พร
ทาน 50 ป (ป พ.ศ. 2539 ซ่ึงเปนปฉลองศิริราชสมบัติค
นับวาปลูกเปนการคาสวนใหญของประเทศไดแก พันธุพร
จากน้ียังมีพันธุ Nyoho, Dover และ Selva บาง ในบางพ้ืน

ต้ังแตป พ.ศ. 2535 จนถึงขณะน้ีทางศูนยคนค
และสถานีวิจัยดอยปุยของสํ านักงานโครงการ จัดต้ังสถ
เขตวิกฤต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ก็ก ําลังดํ าเนินการ
เติมมา    โดยตลอดรวมท้ังเทคนิควิธีการปลูกและการดูแ
ท่ีผลิตเปนอุตสาหกรรม การคา โดยจะนํ าผลงานท่ีไดเห
อบรมใหเกษตรกรผูปลูกในพื้นที่ตาง ๆ ตอไป

พ้ืนท่ีการผลิต
พ้ืนท่ีการปลูกสตรอเบอร่ีของประเทศไทยไดเพ่ิมข

เปนตนมา เน่ืองมาจากการขยายตัวของตลาด ทั้งภาย
ดานการนํ ามาแปรรูปพื้นที่การผลิตสวนใหญจะอยูในทอง

วาสามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมในจังหวัด
เชียงใหมและเชียงรายมากกวาพันธุอ่ืนๆ ตอมา พบวา
พันธุ Tioga  สามารถปรับตัวไดดีท้ังพ้ืนท่ีปลูกบนภูเขา
สูงระดับ  1,200  เมตร      และพ้ืนท่ีราบของท้ังสอง
จังหวัด   เกษตรกรขณะน้ันเกือบท้ังหมดใชพันธุน้ีปลูก
เปนการคากันท่ัวไป โดยไมมีพันธุอ่ืนมาแทนท่ี
จากอเมริกาทดลองปลูกในสถานีโครง
อมาอีกหน่ึงปไดมีการนํ าพันธุ Nyoho
ลูก ผลปรากฎวาสองพันธุแรกสามารถ
ๆ เขามาปลูกทดสอบมากมาย จน
 (ซึ่งตรงกับป พ.ศ. 2540 ที่พระบาท
รษา) และพันธุ B5 เปนพันธุพระราช
รบ 50 ป) ปจจุบันพันธุสตรอเบอร่ีท่ี
ะราชทาน 16, 20, 50 และ 70 นอก
ท่ี

วาและพัฒนาระบบเกษตรในเขตท่ีสูง
าบันคนควาและพัฒนาระบบเกษตรใน
วิจัยศึกษาหาขอมูลของสตรอเบอร่ีเพ่ิม
ลแบบสมัยใหมเหมือนในตางประเทศ
ลาน้ีทํ าการสงเสริมเผยแพรหรือจัดฝก

ึน้อยางรวดเร็ว ต้ังแตป พ.ศ. 2535
ในและภายนอกประเทศโดยเฉพาะใน
ที่จังหวัดเชียงใหมและเชียงราย เพราะ
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มีอากาศเย็นท่ีสตรอเบอร่ี สามารถใหผลผลิตไดในระหวางเดือนธันวาคมถึงเดือนมีนาคมรวม
พื้นที่การผลิตทั้งประเทศประมาณ 2,600-3,000 ไรตอป

1. เชียงใหม สามารถแบงพ้ืนท่ีปลูกออกมาตามอํ าเภอตาง ๆ ไดดังน้ี คือ ฝาง แมริม
สะเมิง จอมทอง (บนดอยอินทนนท) และพื้นที่รอบๆ ตัวเมือง ผลผลิตสวนใหญของพ้ืนท่ีปลูก
ในอํ าเภอแมริม ดอยอินทนนทและพ้ืนท่ีรอบๆ เมืองเชียงใหมจะท ําการจํ าหนาย เปนผลรับ
ประทานสดแกนักทองเที่ยว และขนสงเขาตลาดท่ีกรุงเทพมหานครเปนหลัก สวนผลผลิตท่ี
อํ าเภอสะเมิงและฝางจะสงจํ าหนาย ใหแกโรงงานใกลเคียงเพื่อท ําการแปรรูป ปจจุบันในป พ.ศ.
2539-41 พ้ืนท่ีปลูกสตรอเบอร่ีในอํ าเภอสะเมิงมีประมาณ 2,000-2,500 ไร ในขณะท่ี
อํ าเภอฝางมีประมาณ 200 ไร

2. เชยีงราย  พ้ืนท่ีหลักในการผลิตสตรอเบอร่ีอยูท่ีอํ าเภอแมสาย  และอาจมีกระจาย
บางอยูทั่วไป ๆ บริเวณใกลเคียง ผลผลิต สวนใหญประมาณ 60% จะสงเขากรุงเทพมหานคร
เพื่อจํ าหนายเปนผลรับประทานสด นอกน้ันจะทํ าการสงเขาโรงงานเพ่ือแปรรูป ประมาณ 20%
และเกษตรกรจะจ ําหนายเองใหกับนักทองเที่ยวอีก 20% เน่ืองจากมีโรคระบาดและตนตายมาก
หลังปลูกจึงทํ าให พ้ืนท่ีปลูกในป พ.ศ. 2535 ประมาณ 800 ไร ลดลงเหลือ 350 ไร ใน พ.ศ.
2537 และ 250 ไรใน พ.ศ. 2540 นอกจากนี้เกษตรกร บางรายไดขายท่ีดินหรือเปล่ียนไปใช
ในวัตถุประสงคอ่ืน จึงท ําใหพ้ืนท่ีปลูกลดลงดวย ปจจุบันเกษตรกรในอํ าเภอแมสายสามารถผลิต
สตรอเบอร่ีไดเพียง 60% ของความตองการของตลาดเทาน้ัน

3. สตรอเบอร่ียังถูกปลูกกันโดยทั่วไปบนท่ีสูงในหลายจังหวัดของภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ เชน อํ าเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ และอํ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย ทางตะวันตก
เชน เทือกเขาในอํ าเภอทองผาภูมิและอํ าเภอสังขละ จังหวัดกาญจนบุร ีเปนตน ซ่ึงคาดวาอาจจะ
เปนแหลงผลิตท่ีสํ าคัญตอไปในอนาคตสํ าหรับการปลูกสตรอเบอร่ีของประเทศไทย

การตลาดและเศรษฐกิจ
ประเทศไทยมีการสงออกผลสตรอเบอร่ี ในเชิงอุตสาหกรรมไปยังตางประเทศต้ังแตป

พ.ศ. 2531 และสามารถท ํารายไดหลายรอย ลานบาทตอป ประเทศหลักที่สงไปจ ําหนายไดแก
ญี่ปุน อยางไรก็ดีปริมาณการสงออกในระยะสองสามปท่ีผานมาลดลงเน่ืองมาจากมี ประเทศคู
แขงคือ สหรัฐอเมริกา จีน เกาหลี การที่ไมไดมีพัฒนาทางดานการปลูกแบบสมัยใหมเพื่อใหผล
ผลิตมากข้ึน หรือไมมี การเปล่ียนเปนพันธุใหมท่ีตลาดตองการรวมท้ังภายในประเทศเองก็มี
การใชบริโภคท้ังผลสดและแปรรูปมากข้ึนก็นับวาเปนหลาย ๆ สาเหตุประกอบกัน
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ในอํ าเภอแมสายและพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหมนั้น มูลคาตนทุนของการผลิตตอไรตก
ประมาณ 25,000-30,000 บาทและรายได ตอบแทนตอไร 62,500 บาท (คิดจากคาเฉล่ีย
2,500 กก. ตอไรและ 25 บาทตอ กก.) ขณะท่ีเกษตรกรบนดอยอินทนนทใชตนทุน การผลิต
ไรละ 30,000-35,000 บาท และมีรายไดไรละ 72,500 บาท เน่ืองจากสามารถขายเปนผล
รับประทานสดแกนักทองเที่ยว และเก็บเก่ียวผลผลิตไดนานกวาพ้ืนราบ ปกติแลวผลผลิตจะออก
ประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนพฤษภาคมในพื้นที่ปลูกบนที่สูงและระหวางเดือนธันวาคม
ถึงเมษายนในพื้นที่ปลูกบนพื้นราบ ผลผลิตท่ีออกกอนในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมจะมีคุณ
ภาพดีและ ขนาดใหญ ทํ าใหจ ําหนายไดในราคาสูงประมาณ 70-80 บาทตอกิโลกรัมในทอง
ตลาดทั่วไป หลังจากน้ันขนาดผลจะเล็กลง และ จ ําหนายไดในราคา 20-30 บาทตอกิโลกรัม
ในชวงเดือนมกราคมถึงกลางเดือนมีนาคม

ปจจุบันยังมีความตองการของตลาดท้ังภายในและตางประเทศเพ่ือใชผลิตของสตรอเบอ
ร่ีในเชิงอุตสาหกรรมเปนปริมาณมากมายตอป และก ําลังมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนเร่ือย ๆ ตามจํ านวน
ประชากร ประเทศญี่ปุนเปนแหลงใหญของไทยในการนํ าเขาผลสตรอเบอร่ี เพื่อใช ในการแปร
รูปมากที่สุด (ท่ีผานมาประมาณ 1,000-3,000 ตันตอป) นอกจากน้ียังเคยมีการขนสงผลรับ
ประทานสดไปจ ําหนายยัง ประเทศฮองกง สิงคโปร และบางประเทศในแถบยุโรปบางเล็กนอย
โดยมูลนิธิโครงการหลวงอีกดวย

การปลูก

การปลูกบนพ้ืนราบ หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตหมดแลว ตอนปลายเดือนมีนาคมถึงตน
เดือนเมษายน  ตนไหลทั้งหมด  ท่ีออกมาจะถูกปลูกลงในถุงพลาสติกเล็กท่ีบรรจุดินแลวขนาด
3 x 5 ซม. และปลอยใหเจริญเติบโตในแปลงจนกระท่ังเดือนมิถุนายน จึงขนข้ึนไปปลูกบนท่ีสูง
ประมาณ 1,200-1,400 เมตร เพื่อผลิตตนไหลตอไปซ่ึงจะตรงกับชวงฤดูฝน (มิถุนายน-
ตุลาคม) หลังจากที่ ปลอยใหตนไหลท่ีเจริญอยูในถุงพลาสติก และไดรับความหนาวเย็นบนท่ีสูง
จนเพียงพอแลวจะน ําลงไปปลูกในแปลงท่ีพ้ืนราบไมเกิน ตนเดือนตุลาคม เพราะถาหากปลูกชา
เกินไปจะทํ าใหผลผลิตออกชาตามไปดวย ตนไหลท่ีผลิตไดจากบนท่ีสูงน้ีจะสามารถต้ังตัวและ
ออกดอกไดเร็วกวา (ประมาณเดือนธันวาคม) ปกติเกษตรกรจะใชระยะปลูก 30 x 40 ซม.
ส ําหรับการปลูกแบบสองแถว และระยะปลูก 25 x 30 ซม. สํ าหรับการปลูกแบบสี่แถว ดังน้ีจะ

       ดวยระบบการปลูกสตรอเบอร่ี ในปจจุบันของ
ประเทศ ไทย ตนไหลจะถูกบังคับใหเกิดการพัฒนา
ของตาดอกและเพ่ือความแข็งแรงกอนปลูก โดยการ
ปลอยใหไดรับอุณหภูมิเย็นในเวลากลางคืนบนที่สุด
ซึ่งจะท ําใหออกดอกไดเร็วกวาตนไหลท่ีผลิตบนพ้ืนราบ
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ใชจ ํานวนตนไหลทั้งหมดประมาณ 8,000-10,000 ตนตอไร การคลุมแปลงน้ันจะใช ฟางขาว
ใบตองเหียง หรือใบตองตึง อยางใดอยางหน่ึง หรือรวมกันก็ไดคลุมระหวางแถวในแปลงยกรอง
(โดยจะท ําการคลุมกอนหรือ หลังจากปลูกได 1-2 สัปดาหแลวแตพื้นที)่ ดอกแรกจะบานไดใน
ราวตนเดือนพฤศจิกายน และสามารถเก็บเก่ียวไดต้ังแตเดือนธันวาคม ถึงเดือนมีนาคมในพ้ืนท่ี
ปลูกของจังหวัดเชียงใหม สวนจังหวัดเชียงรายซึ่งมีสภาพอากาศที่เย็นกวาจะเก็บเกี่ยวตอไปได
อีกจนถึงเดือน เมษายน

เม่ือถึงปลายฤดูการเก็บเกี่ยวซึ่งเปนชวงที่อุณหภูมิสูงขึ้น ตนไหลที่เจริญออกมาก็จะถูก
บังคับใหเจริญในถุงพลาสติกขนาดเล็กใสดิน เหมือนทีก่ลาวมาแลวขางตน และเตรียมไวใช
เปนตนแมส ําหรับการขนข้ึนไปขยายตนไหลบนท่ีสูงตอไปเปนวงจรเหมือนกันทุก ๆ ป

การปลูกบนท่ีสูง เม่ืออากาศรอนข้ึนในปลายชวงของการเก็บเก่ียวคือประมาณปลาย
เดือนพฤษภาคม ตนสตรอเบอร่ีจะมี การสรางไหลและตนไหลออกมา ตนไหลเหลาน้ีจะถูกขุด
ข้ึนมาปลูกลงในถุงพลาสติกเหมือนในพ้ืนท่ีราบราวกลางเดือนสิงหาคม (มีเกษตรกรบางรายที่
ปลอยใหตนไหลเจริญในแปลงโดยตรงซ่ึงไมไดชํ าลงในถุงพลาสติก) และปลอยใหเจริญอยูใน
แปลง จนกระทั่ง ปลายเดือนกันยายนเพ่ือใหแนใจวาตนไหลเหลาน้ีไดรับความหนาวเย็นจน
เพียงพอตอการเกิดตาดอกสํ าหรับเปนตนท่ีใชปลูกในคราว ตอไป กอนปลูกน้ันเกษตกรบนท่ีสูง
ซึ่งสวนมากเปนชาวไทยภูเขาจะท ําการยกแปลงปลูก และคลุมแปลงดวยใบตองเหยีงหรือใบตอง
ตึง ตอจากน้ันจึงเจาะรูโดยใชกระปองนมท่ีทํ าการเปดปากออกแลวกดลงไปบนวัสดุคลุมแปลง
ใหเปนรูชวงเวลาปลูกที่เหมาะสมเพื่อให ไดรับผลผลิตสูงท่ีสุดคือกอนปลายเดือนกันยายนเปน
อยางชาปกติจะปลูกเปนแบบแถวเดี่ยว หรือแถวคูโดยใชระยะปลูก 25 x 30 ซม. บางพื้นที่จะ
ทํ าการปลูกเปนแบบข้ันบันไดจึงทํ าใหแถวแคบกวาการปลูกในพื้นราบ ผลผลิตจะเริ่มเก็บเกี่ยว
ไดระหวางตนเดือน พฤศจิกายนถึงเดือนพฤษภาคม โดยในระหวางกลางเดือนธันวาคมถึงกลาง
เดือนมกราคม ตนสตรอเบอร่ีอาจจะชะงักการเจริญเติบโต เล็กนอยและไมใหผลผลิตเน่ืองจาก
สภาพอากาศทีห่นาวเย็นเกินไปในเวลากลางคืน (ต่ํ ากวา 10 ํC) เปนเวลาหลาย ๆ ชั่วโมง

การปลูกท้ังในพ้ืนท่ีราบและบนท่ีสูง จะใหน้ํ าโดยปลอยใหไหลผานไปตามรองของแปลง
ปลูก (Furrow irrigation) แหลงน้ํ าท่ีไดอาจมา จากบอ สระ หรือคลองเล็ก ๆ ซ่ึงไมจัดวาเปนน้ํ า
ท่ีสะอาดและอาจมีเช้ือโรคตางๆ สะสมอยูในน้ํ าน้ัน อยางไรก็ดีมีบางพ้ืนท่ีมีการใหน้ํ า แบบสปริง
เกอร (Sprinkle system) โดยใชนํ้ าบาดาลท่ีสูบข้ึนมาซ่ึงนับวาเปนระบบท่ีดีกวาท่ีกลาวขางตน
เพราะท ําใหลดการแพรระบาด ของเชื้อโรคที่จะไหลไปยังแปลงอื่น ๆ โดยมีน้ํ าเปนตัวพา

ปกติเกษตรกรจะทํ าแปลงปลูกตนสตรอเบอร่ีใหอยูในแนวเหนือ-ใต ท้ังน้ีเพ่ือใหตนได
รับแสงเต็มท่ีเปนการเพ่ิมการเจริญเติบโต และสี ของผลก็จะพัฒนาไดดีข้ึน สภาพพื้นที่ปลูก
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สตรอเบอร่ี โดยทั่วไปจะอยูใกลตลาดหรือโรงงานแปรรูปหรือเปนพ้ืนท่ีเดิมท่ีใชตอเน่ืองกันมา
ทุก ๆ ป โดยมีการปลูกพืชอ่ืนหมุนเวียนเปนสวนใหญ โดยทั่วไปกอนท ําการปลูกสตรอเบอร่ีน้ัน
เกษตรกรไมไดทํ าการอบดินในแปลงปลูก ดวยสารเคมีเพ่ือควบคุมโรคในดิน ไสเดือนฝอย หรือ
วัชพืชแตอยางใด  นอกจากน้ียังขาดความรูความเขาใจในการปฏิบัติเก่ียวกับวิธีการ ปลูก
สตรอเบอร่ีท่ีถูกตอง   ตลอดจนถึงการดูแลรักษา และการควบคุมศัตรูพืชดวย

เน่ืองมาจากการขยายตัวอยางรวดเร็วของตลาดที่ใชผลผลิตสตรอเบอร่ีในเชิงอุตสาห
กรรมทํ าใหมีความตองการตนไหลในปจจุบันมาก กวา 25-30 ลานตนตอป ราคาของตนไหลท่ี
จํ าหนายจะข้ึนกับปริมาณมากนอยของแตละป รวมท้ังขนาดของตนไหลเองอีกดวย ซึ่ง สวนใหญ
จะจ ําหนายกันในราคา 1-1.50 บาทตอตน

การเก็บเก่ียว
ผลผลิตรวมท้ังประเทศน้ันสวนใหญประมาณ 40% จะถูกขนสงเขาสูตลาดกรุงเทพ

มหานครเพื่อจ ําหนายเปนผลสดอีก 40% จะสงเขา โรงงานเพือ่ท ําการแปรรูปสํ าหรับใชภายใน
และสงออกตางประเทศ  จะสงเขาโรงงานเพือ่ทํ าการแปรรูปสํ าหรับใชภายในและสงออกตาง
ประเทศ และสวนท่ีเหลืออีกประมาณ 20% จะจ ําหนายเปนผลสดและแปรรูปในอุตสาหกรรม
แบบครัวเรือนใหกับนักทองเท่ียว ภายในทองถ่ินน้ัน ๆ

ผลท่ีใชรับประทานสดจะถูกเก็บเก่ียวและแบงเกรดโดยเกษตรกรเองในโรงเรียนช่ัวคราว
ใกลแปลงปลูก ผลจะถูกแบงเกรดตาม การพัฒนาของสีออกเปน 3 กลุมคือ 61-80 % สํ าหรับ
จ ําหนายในทองถ่ิน 41-60 % สํ าหรับจ ําหนายใหแกนักทองเที่ยวและ 21-40 % สํ าหรับขนสง
เขากรุงเทพมหานคร เน่ืองจากมีปญหาเก่ียวกับการขนสงจากพ้ืนท่ีปลูกบนท่ีสูงสูตลาดพ้ืนราบ
ทํ าใหเกษตรกรบางราย เก็บเกี่ยวขณะที่สีของผลพัฒนาเพียง 10-15 % ตามรานขายผลไมใน
ตลาดสดและรานจํ าหนายขางทางจะจ ําหนายโดยชั่งนํ ้าหนักเปน กิโลกรัมแลวบรรจุลงในถุง
พลาสติก สํ าหรับการจ ําหนายเปนผลรับประทานรับประทานสดของมูลนิธิโครงการหลวงน้ันผล
จะถูกแบงเกรด ตามน้ํ าหนักและคุณภาพแลวบรรจุวางเรียงสองช้ันในถาดพลาสติกใส (แตเดิม
ใชถาดโฟมบรรจุชั้นเดียว) หุมดวยพลาสติกบางเพื่อไมให ผลเคล่ือนท่ีในขณะเวลาขนสงและใส
รวมกันช้ันเดียวในกลองกระดาษแข็งสํ าหรับใสผลไม ปกติจะบรรจุถาดละ 250-260 กรัม เพื่อ
ขาย ตามซุปเปอรมาเกตหรือรานคาท่ัวไป

ผลสตรอเบอร่ีท่ีใชในการแปรรูปจะถูกเก็บมาจากแปลงปลูกและขนสงมาท่ีโรงงาน (ผล
อาจจะจะถูกตัดข้ัวออกกอนนํ ามาสงหรือตัดท่ี โรงงาน) แบงคัดตามเกรดลางดวยน้ํ าท่ีสะอาด
หลังจากน้ันผลบางสวนจะถูกแชแข็งเลยทันท ี และบางสวนจะนํ ามาใสถุงพลาสติกท่ีบรรจุ อยูใน
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ภาชนะเชน ปบแบบที่ใสนํ ้ามันกาด และใสน้ํ าตาลบนผลสตรอเบอร่ีตามสัดสวนท่ีตลาดเปนผู
ก ําหนดมาเชน น้ํ าหนักผล 14 กก. ตอน้ํ าตาลทรายขาว 1.2 กก. เปนตน หลังจากนั้นจะท ําการ
ปดฝาและรีบนํ าเขาหองเย็นแบบแชแข็งเตรียมขนสงไปยังตางประเทศตอไป

ปญหา
1. พันธุ Tioga ไดถูกปลูกมาเปนเวลานานเกือบ 30 ปแลว โดยไมไดมีการเปล่ียนเปน

พันธุใหมที่ดีกวา ขณะน้ีเกษตรกรกํ าลังตองการ พันธุใหมที่ตลาดตองการมาทดแทน เน่ืองจาก
พันธุน้ีมีชวงการเก็บเกี่ยวที่คอนขางสั้น ผลมีขนาดเล็กซ่ึงไมเปนท่ีตองการของตลาด รับ
ประทานผลสด รวมท้ังรสชาติท่ีคอนขางเปร้ียวไมเปนท่ีนิยมของผูบริโภค

2. เน่ืองมาจากปญหาตาง ๆ เชน ไมมีการคัดเลือกตนแมท่ีมีคุณภาพในการขยายตน
ไหล ขาดวิธีจัดการท่ีดีทางเขตกรรมในแปลงกอน และหลังการปลูก รวมท้ังการใชตนแมพันธุ
เกาขยายตนไหลอยางสืบเน่ืองกันมาเปนเวลานานหลายสิบป โดยไมไดมีการใชตนแมพันธุ ที่
ผานการรับรองซ่ึงไดจากการเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือเจริญและปลอดโรค จึงท ําใหตนไหลที่ไดออนแอ
ใหผลผลิตต่ํ าในชวงของฤดูกาลปลูก ผลผลิตที่ไดก็มีคุณภาพที่ไมดีตามไปดวย ขนาดของผลเล็ก
ลงมากในชวงกลางและปลายฤดูจนไมสามารถจํ าหนายได ซึ่งถือวาเปน การสูญเสียอยางมาก

3. ผลท่ีเก็บเก่ียวมาไมมีการพัฒนาของสีหรือความสุกท่ีเปนเกณฑมาตรฐาน(ซึ่งโดยทั่ว
ไปควรจะใหมีการพัฒนาของสีอยูระหวาง 50-70 % บนผิวผล) ในประเทศไทยเกษตรกรผู
ปลูกสตรอเบอร่ีจะเก็บเก่ียวผลหลายชวงของการพัฒนาของสีโดยข้ึนอยูกับตลาด ปญหาที่เกิด
ข้ึนคือความไมมีรสชาติของผลท่ีสุกไมเต็มท่ี เน่ืองจากสตรอเบอร่ีจัดเปนผลไมพวก Non-
climacteric ซึ่งตองเก็บเกี่ยว ตอนผลสุกจึงจะใหรสชาติที่ด ี นอกจากน้ีผลมีความชอกช้ํ างายใน
ขณะขนสง ทํ าใหกลายเปนผลเกรดต่ํ าอยางรวดเร็ว เม่ือไปถึงตลาด ในสภาพอากาศรอน การ
พิจารณาชวงเก็บเกี่ยวที่เปนมาตรฐานและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวที่มีประสิทธิภาพ ควรนํ า
มาใชในการปลูกสตรอเบอร่ีท่ีเปนการคาอยางจริงจัง

4. เน่ืองมาจากการเขาทํ าลายของโรคทางราก และลํ าตนในชวงสามปท่ีผานมา ทํ าให
พ้ืนท่ีการปลูกสตรอเบอร่ีบางแหงลดปริมาณลงไปกวาคร่ึง เชน ที่อ ําเภอแมสายและฝาง ปจจุบัน
ก็ยังเปนปญหาอยูโดยเกษตรกรขาดความรูความเขาใจในการแกไข หรือ การควบคุมปองกัน
เร่ืองโรคแมลงที่เปนศัตรูตาง ๆ รวมท้ังยังขาดการประสานงานและความชวยเหลืออยางทันเหตุ
การณของหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เม่ือเกิดปญหาข้ึนอีกดวย
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5. ราคาผลผลิตตอกิโลกรัมท่ีคอนขางต่ํ ากวาที่ควรจะเปน เชน ผลผลิตสงโรงงาน
กิโลกรัมละ 8-13 บาท และผลรับประทานสดเฉล่ีย กิโลกรัมละ 20-30 บาท

งานที่ตองดํ าเนินการในอนาคต
การนํ าเขาสตรอเบอร่ีพันธุใหม ๆ จากตางประเทศที่ใหผลผลิตไดเร็ว คุณภาพดีและ

เปนพันธุท่ีตองการความหนาวเย็นไมมาก (Low chilling cultivars) มาทํ าการทดลองปลูกอยาง
สม่ํ าเสมอทกุ ๆ ปเทาที่จะสามารถกระทํ าได ซึ่งมีความจํ าเปนตอง และพันธุคาฮัวคูลา (Ka Hua
Kula) ท้ังสองพันธุเคยนํ ามาปลูกในเมืองไทยแลว

มีฝร่ังสํ าหรับค้ันน้ํ า 2 พันธุ คือ บลิทซ (Blitch) แล

คุณลักษณะของฝร่ังบางพันธุ พันธุ Bea
ความเปนกรดคอนขางต่ํ า (pH) ประมาณ 3.5 เป
การแปรรูปเปน puree (เน้ือฝร่ังบดหรือปน เปนวต
Kula น้ํ าหนักผลประมาณ 207277 กรัม เน้ือสีชม
ประมาณ 112 กรัม พันธุ Patillo มีผลทรงกลมรูปไ
นิยมปลูกเพ่ือใชค้ันน้ํ า เพราะมีกรดสูงพันธุ Fan 
เน้ือแนน สีชมพ ูรสเปร้ียวเล็กนอย ไวตามินซีสูง ท
จึงนาจะใชเปนแมพันธุในการปรับปรุงพันธุส ําหรับฝ
หนักกวาพันธุ Fan Retief ผลสีเหลืองหรือเหลืองแ
แกจัดจะฉํ ่าน้ํ า รสหวาน คุณภาพดีมากสํ าหรับทั้ง
นอย

คุณลักษณะของพันธุฝรั่งสํ าหรับค้ันน้ํ า  ค
1. ทนทานตอสภาพแวดลอม เติบโตเร็ว ให
2. ใหผลผลิตสูง คือ ออกดอกติดผลดก แล
3. เน้ือผลสีแดงหรือชมพูจะดีกวาเน้ือสีเหล
4. มีน้ํ าตาล (TSS) และกรดตาง ๆ สูง คือ

         เม่ือป พ.ศ. 2517   ในอาฟริกาใต  มีพันธุ
แปรงมัลเฮเบ  (Frank Malherbe และ Fan Retief)
ในออสเตรเลีย    ไดทดลองปลูกฝร่ังสายพันธุจาก
ฮาวายไวหลายเบอรแต clone  ทีไ่ดแนะนํ าไว  คือ
clone  หมายเลข GA 11-56T7,  ในแคลิฟอรเนีย
 ะพันธุปาติลโล (Patillo)

umont ผลน้ํ าหนักประมาณ 235 กรัม มี
อรเซ็นตเน้ือสูง สีชมพูกลิ่นหอม มีคุณภาพ
ั ถุดิบในการแปรรูป) ดีเยี่ยม พันธุ Ka Hau
พู พันธุ Blitch มีผลทรงกลมมีรูปไข น้ํ าหนัก
ขคลายพันธุ Blitch แตกลมกวา ทั้ง 2 พันธุ
Retief รูปรางคลายสาล่ียุโรป คอนขางกลม
นตอการขนสงไดดีมาก ผลไมรวงงายเม่ือสุก
ร่ังค้ันน้ํ า พันธุ Frank Malherbe เปนพันธุ
ก อาจมีสีแดงเปนจ้ํ า ๆ เน้ือสีแดงเขม แนน
กินสดและแปรรูป ไวตามินซีสูงมาก เมล็ด

วรมีลักษณะ คือ
ผลผลิตไดเองโดยไมตองใชสารเคมีบังคับ
ะผลใหญ
อืง หรือสีขาว
 เปรี้ยวจัด
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5. ควรมีไวตามินซีสูง
6. มีกล่ินหอมแรง

(Day-neutral cultivars) ก็สมควรที่จะตองท ําการศึกษาหาขอมูลในการปลูกบนพ้ืนท่ี
สูงเพ่ือผลิตผลสตรอเบอร่ีสดนอกฤดูดวย สํ าหรับ ปญหาในดานการแปรรูปเชนพันธุท่ีเหมาะสม
และตลาดสวนใหญตองการระบบการปลูก รวมท้ังราคาผลผลิตท่ีคอนขางต่ํ าอยูในขณะน้ี ก็สม
ควรท่ีจะตองถูกนํ ามาพิจารณาแกไขโดยเรงดวน

ทายท่ีสุดน้ียังคงมีความเปนไปไดอยางมาก  สํ าหรับการปลูกสตรอเบอร่ีใหเปนการคา
อยางจริงจงัในประเทศไทย เกษตรกรผูปลูกทั้งหมด กํ าลังรอความหวังจากมหาวิทยาลัย หนวย
งานของรัฐและเอกชนเพื่อชวยพวกเขาในการแกปญหา การรวมกันขององคประกอบ ดังเชน
ภายใตสภาพภูมิอากาศท่ีเอ้ืออํ านวยทางเศรษฐกิจ ตัวเกษตรกรเอง และการท ํางานกันอยางเต็ม
ที่ของทีมงานวิจัยจากทางมหาวิทยาลัย ก็คาดไดวาจะสงผลท ําใหการปลูกสตรอเบอร่ี ของ
ประเทศไทยสามารถพัฒนาเปนอุตสาหกรรมการคาท่ีสดใสและเกิดมีช่ือเสียงมากข้ึน ในอนาคต
อันใกลน้ี

จดัทํ าเอกสารอิเล็กทรอนิกสโดย : สํ านักสงเสริมและฝกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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